Patagonia amb Australis
Argentina i Xile
#VALLESCLUB
De l’1 al 15 d’octubre de 2020.
PREU PER PERSONA
Habitació doble
Supl. Individual

7.850 €
2.600 €

EL NOSTRE PREU INCLOU
•Bitllet d’avió, classe turista, companyia
AEROLINEAS ARGENTINAS: BARCELONA –
BUENOS AIRES – USHUAIA i EL CALAFATE
– BUENOS AIRES – BARCELONA.
•Taxes d’aeroport ( a confirmar el dia
d’emissió del bitllet).
•Trasllat aeroport – hotel – aeroport.

•Estada de dues nits a l’HOTEL FUEGUINO
(Primera) o similar d’Ushuaia.
•Estada de quatre nits a bord de la
MOTONAU VENTUS AUSTRALIS, cabina
doble categoria A.
•Estada de tres nits a l’HOTEL LAS
TORRES (Primera), habitació vista jardí.
•Estada de dues nits a l’HOTEL LOS
ALAMOS (Primera) o similar de El
Calafate.
•Estada de dues nits a l’HOTEL GRAND
BRIZO (Primera) o similar de Buenos
Aires.
•Àpats: 12 esmorzars, 7 dinars i 7 sopars.
•Visites
privades/regulars
segons
programa amb guia de parla espanyola.
•Entrades als Parcs Nacionals.
•Maleters en aeroports i hotels (una

maleta per persona).
•Guia acompanyant de la nostra agència
amb un mínim de 20 persones.
•Documentació de viatge.

•Assegurança assistència en viatge, cia.
ARAG modalitat GV TOUR.

EL NOSTRE PREU NO INCLOU
•Assegurança cancel·lació de viatge
(cia. ARAG modalitat VACACIONAL A
LA CARTA, preu per persona 110 €).
•Begudes durant els àpats inclosos.

•Propines guies i xofers.
•Serveis no especificats amb anterioritat.

NOTA: Pressupost calculat amb data 15
de novembre per un mínim de 20
persones i pendent de confirmar en ferm.
Qualsevol alteració en el canvi de divisa,
tarifa aèria, data de sortida, nombre de
participants o serveis terrestres implicaria
una variació en el preu final.

INFORMACIÓ I RESERVES
Rambla, 117
08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127
ORGANITZACIÓ TÈCNICA GCMD-000228

VENDA ANTICIPADA 40 ANYS
8 % dte. abans de 90 dies de la sortida
5 % dte. abans de 60 dies de la sortida
1 oct. BARCELONA – BUENOS AIRES –
USHUAIA
Vol regular amb destí Ushuaia. Nit a bord.
2 oct. USHUAIA
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL
FUEGUINO (Primera) o similar. Temps lliure.
Allotjament.
3 oct. USHUAIA
Esmorzar. Al matí, excursió de mig dia al
Parc Nacional Tierra de Fuego. Dintre del
Parc Nacional es podrà contemplar la flora
local, la fauna i paisatges meravellosos.
Continuació amb un recorregut amb el Tren
de la Fi del Món. Un cop finalitzada la
visita,
trasllat
al
port.
Tràmits
d’embarcament a bord de la MOTONAU
VENTUS AUSTRALIS. Acomodació a les
cabines categoria A. Sortida cap l’extrem
Sud. Travessant el mític Canal Beagle i
l’Estret
de
Magallanes,
recorrent
la
Patagonia i la Terra del Foc. Sopar i nit a
bord.
4 oct. VENTUS AUSTRALIS: CAP DE
HORNOS – BADIA WULAIA
Pensió completa. Navegació pel canal
Murray i badia Nassau arribant al Parc
Nacional de Cap de Hornos. Nit a bord.
5 oct. VENTUS AUSTRALIS: GLACERA
PIA – GLACERA GARIBALDI
Pensió completa. Al matí, navegació pel
braç Nord-est del canal de Beagle per
ingressar i desembarcar al fiord Pia. Durant
la tarda, entraran al fiord Garibaldi. Nit a
bord.
6 oct. VENTUS AUSTRALIS: SENO
AGOSTINI – GLACERA ÀGUILA –
GLACERA CÓNDOR
Pensió completa. Al matí, navegació pel
canal Cockburn per endinsar-se al seno
Agostini. Per la tarda, realitzaran una
navegació en Zodíacs per apropar-se a la
glacera Cóndor. Nit a bord.
7
oct.
VENTUS
AUSTRALIS:
ILLA
MAGDALENA – PUNTA ARENAS – PARC
NACIONAL TORRES DEL PAINE
Esmorzar. A primera hora, desembarcaran
a l’illa Magdalena, si els condicions
climàtiques ho permeten. Tràmits de
desembarcament. Assistència i trasllat fins
al Parc Nacional Torres del Paine. En ruta,

parada a la Estancia Cerro Negro on
realitzaran el dinar. Continuació per
carretera
fins
l’HOTEL
LAS
TORRES
(Primera) situat al Parc Nacional de Torres
del Paine. Acomodació a les habitacions.
Temps lliure. Sopar i allotjament.
8 oct. P. N. TORRES DEL PAINE
Sistema Tot Inclòs. Excursió de dia sencer
al parc pel Llac Grey. Tornada a l’hotel.
Allotjament.
9 oct. P. N. TORRES DEL PAINE
Sistema Tot Inclòs. Dia lliure per gaudir
de
les
diferents
activitats
incloses.
Allotjament.
10 oct. P. N. TORRES DEL PAINE – EL
CALAFATE
Esmorzar. A l’hora concertada, sortida per
carretera fins a El Calafate, travessant la
frontera que separa Xile i Argentina.
Arribada i acomodació a l’HOTEL LOS
ALAMOS (Primera) o similar. Temps lliure.
Allotjament.
11 oct. EL CALAFATE
Esmorzar. A l’hora concertada, sortida per
realitzar l’excursió de dia sencer Rios de
Hielo recorrent les glaceres Spegazzini i
Upsala. Gaudiran la travessa des del
Captain’s Club amb dinar calent a bord.
Allotjament.
12 oct. EL CALAFATE – BUENOS AIRES
Esmorzar. Sortida per carretera per
realitzar l’excursió a la Glacera Perito
Moreno amb safari nàutic inclòs. Trasllat
a l’aeroport. Vol regular a Buenos Aires.
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL
GRAND
BRIZO
(Primera)
o
similar.
Allotjament.
13 oct. BUENOS AIRES
Esmorzar. Al matí, visita de la ciutat de
Buenos Aires. Tarda lliure. Allotjament.
14 oct. BUENOS AIRES – BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. Temps lliure. A l’hora
concertada, trasllat a l’aeroport. Tràmits
d’embarcament i duana. Sortida amb vol
regular amb destí Barcelona, via Madrid. Nit
a bord.
15 oct. BARCELONA
Arribada.

